
 

 

 

Área de Desarrollo Comunitario 
Deporte 
 
Komunitate Garapeneko Alorra 
Kirola 

 

-I. ERANSKINA- 

 -DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA- 

PERTSONA EDO ENTITATE ESKATZAILEAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA 

NAN, IFZ, AIZ edo IFK HELBIDEA TELEFONOA 

Zk.  ESKAILERA SOLAIRUA  PK  HERRIA 
 

[EZABATU EZ DAGOKIZUNA]  

BEREZ edo HONAKO HONEN IZENEAN*: 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA NAN, IFZ, AIZ edo IFK 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA 

NAN, IFZ, AIZ edo IFK  

 

HELBIDEA 

 

Zk.  
 

ESKAILERA SOLAIRUA 
 

 PK  HERRIA TELEFONOA 

FAXA  HELBIDE ELEKTRONIKOA 

Jakinaren gainean nago NAOn argitaratu dela (zk: ...........; data: ......................................) diru-
laguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdia, xede honetarako: 

....................................................................................................................................................  
 

ESKAERA: Kontuan har dadila eskabidea. Horretarako, honako agiri hauek aurkezten ditut: 
 Eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duten agiriak, eta, halakorik balitz, haren izenean ari den 

ordezkariaren nortasuna egiaztatzekoak. 

 Erantzukizuneko aitorpena, deialdi honen II. Eranskina eredu gisa hartuta, ziurtatzeko pertsona edo 
entitate eskatzaileak bete egiten dituela Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak eta deialdi honek 

exijitzen dituzten baldintzak, eta Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluan 
aipatzen diren onuradun izateko ezein debeku-ziok ez duela ukitzen. 

 Ziurtagiria, pertsona edo entitate eskatzaileak zergei eta Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak 

eguneratuak dituela frogatzeko, deialdiaren G.4) puntuan zehaztutako moduarekin bat.  
 Adierazpen bat, bertan adierazita beste administrazio, entitate edo pertsona publiko zein pribaturi 

helburu bera lortzeko eskatutako edo haiengandik dagoeneko jasotako diru-laguntzen zerrenda eta 
eskatutako kopurua, bertan zehaztuz entitateen izena eta jasotako zenbatekoa (III. Eranskina). 

 Memoria bat, diru-laguntza zertarako eskatu eta proiektu, ekintza, jarrera edo jarduera hori 
deskribatzen duena. 

 Deialdi honen G.4) puntuan zehazten diren agiriak. 

 
Iruñean, ...........(e)ko..............aren .....(e)an.  

(Sinadura) 
 

 
DATUEN BABESA - Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu deialdi honetan jasotako datu pertsonalak diru-laguntza hau 
kudeatzeko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten 
fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu 
eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera (Kale 
Nagusia 2, 31001 Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz.  

 
  



-II. ERANSKINA-  

-ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA- 
 

Izen-abizenak: ................................................................................................................................... 

 
 Helbidea (jakinarazpenetarako):  ....................................................................................................... 

 
............................................. NAN: ............................................ Telefonoa: ...................................... 

 

 Faxa: .................................. Helbide elektronikoa: ......................................................................... 
 

 Bere kabuz edo honako hau ordezkatuz (dagokionaren arabera): 
.................................................................... 

 

 Helbidea: ........................................................................ 
 

 IFZ: ....................................... 

Telefonoa: ................................... Faxa: ................................................. Jakinaren gainean nago diru-

laguntzen deialdia egin dela, norgehiagokako araubidean, honetarako: 
............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

AITORPENA:  

- Bete egiten ditut onuradun izateko Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak aipatzen dituen 
betekizun orokorrak eta Deialdi honetan ezarritako berariazko betekizunak oro. 

- Ez nau ukitzen Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluak onuradun izateko 
aipatzen dituen debeku-zioetako bakar batek ere. 

- Egunean ditut zergei nahiz Gizarte Segurantzari buruzko betebeharrak. 

- Konpromisoa hartzen dut diru-laguntza emateko oinarritzat hartu diren helburuak eta jarduerak 
betetzeko erabiliko dudala eskatutako laguntzaren zenbatekoa. 

- Konpromisoa hartzen dut adierazpen honek zehazten dituen inguruabarrak ziurtatzeko, 
errekerimendua noiz egin eta hortik hamabost eguneko epean, Diru-laguntzei buruzko Ordenantza 
Orokorraren 15.7 artikuluan ezarritakoarekin bat. 

 
Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri hau egin, eta sinatzen dut,   

 
 

Iruñean, ...........(e)ko..............aren .....(e)an. 

(Sinadura) 
 

 
 
DATUEN BABESA - Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu deialdi honetan jasotako datu pertsonalak diru-laguntza hau 
kudeatzeko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten 
fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu 
eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera (Kale 
Nagusia 2, 31001 Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz.  

 

  



-III. ERANSKINA- 
 -ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA, XEDE BERERAKO DIRU-LAGUNTZA ESKATU IZANAREN 

GAINEAN- 

 

Izen-abizenak: ................................................................................................................................... 
 

 Helbidea (jakinarazpenetarako):  ....................................................................................................... 

 
............................................. NAN: ............................................ Telefonoa: ...................................... 

 
 Faxa: .................................. Helbide elektronikoa: ......................................................................... 

 

 Bere kabuz edo honako hau ordezkatuz (dagokionaren arabera): 
.................................................................... 

 
 Helbidea: ........................................................................ 

 
 IFZ: ....................................... 

Telefonoa: ................................... Faxa: ................................................. Jakinaren gainean nago diru-
laguntzen deialdia egin dela, norgehiagokako araubidean, honetarako: 

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

AITORPENA eskatutako diru-laguntzaz bezainbatean: 

 Ez diet ezein diru-laguntzarik eskatu, deialdi honen xede bererako, nazioko edo nazioarteko beste 

administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste ezein partikularri –ezta haiengandik 

halakorik jaso ere–.  

 Diru-laguntza hauek eskatu dizkiet, deialdi honen xede bererako, nazioko zein nazioarteko beste 

administrazio publiko, erakunde publiko zein pribatu edo beste edozein partikularri: 

 

 Diru-laguntza hauek jaso ditut, deialdi honen xede bererako, nazioko zein nazioarteko administrazio 

publiko, erakunde publiko zein pribatu edota partikular hauen eskutik: 

 

Eskatutako diru-laguntzak (zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa): 

 

 

 

 

Jasotako diru-laguntzak (zehaztu data, entitatea eta zenbatekoa): 

 

 

 

 

 

 

Iruñean, _____ (e)ko ________aren ____(e)an 

 
(Sinadura) 

 
 

 



 

 

 



-IV. ERANSKINA- 

JARDUERAREN AURREKONTUA 

 

 
1.- Lehiaketan izena ematea, lizentziak, Federazioko hainbat kuota eta 

arbitrajeak 

 

___________ € 
2.- Kirol instalazioen alokairuak eragindako gastuak. ___________ € 

3.- Joan-etorrietan ostatu hartzeak, mantenuak eta joan-etorriek beraiek 

eragindako gastuak 

 

___________ € 
4.- Material suntsigarriak, kirol-ekipajea eta botikina. ___________ € 

5.- Kudeaketa- eta funtzionamendu-gastuak eta teknikariendako zein 
jokalariendako diru-sariak 

 
___________ € 

 
 

 

   GUZTIRA ________________________ € 
 

 
 

 

Sinatuta, 
 

 
 

 
 

   Iruñean, 2018...(e)ko      aren      (e)an 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
* Kirol-talde bakoitzak fitxa bat bete behar du derrigorrean, bi taldek lehiaketa berean 
elkarrekin parte hartzen badute ere. 

 


